
חייהם של תושבים רבים 
ובעלי עסקים בנגב השתנו 

מקצה לקצה לאחר 
שהתחברו ל”נגב גז טבעי”, 
המספקת גז ירוק, ידידותי, 
פחות מזהם והכי חשוב – 

זול יותר

נותנים
גז

בדרום

טבעי”  גז  “נגב  מנכ”ל  הוא  שפיצר  משה 
הפועלות  החברות  דרום”, שתי  טבעי  ו”גז 
הפעלה  להקמה,  המדינה  מטעם  ברשיון 
מגורים,  לשכונות  טבעי  גז  של  ותחזוקה 
ולענף  תעשייה  למפעלי  מסחר,  למרכזי 
החקלאות. בראיון ל”כלכליות” הוא מגלה 
קיימים,  חששות  ומפיג  הגז  יתרונות  את 

הנובעים מהיעדר מידע בנושא.
קצת נתונים ורקע: מעל 400 ק״מ של קווי 

החברה  צוותי  ידי  על  היום  עד  נפרסו  גז 
המיומנים, הפועלים בעזרת ציוד מתקדם. 
כמו  באדמה,  טמונה  הטבעי  הגז  תשתית 
קווי מים ותקשורת. לאחר ניקוי וסינון עובר 
נתג”ז   – ההולכה  חברת  מתקני  אל  הגז 
ומשם,  לישראל”(  הטבעי  הגז  )“נתיבי 
לאחר תהליך של  שינוי לחצים, עובר הגז 
למתקני חברת החלוקה ולבסוף מגיע אל 
כחלק  משמש  הוא  ושם  הצרכן  מתקני 

מתהליך הייצור, חימום, חשמל.

כשמדברים על צנרת גז 
חושבים על סכנות של פיצוץ, 

שריפה וכדומה. יש לחשש הזה 
בסיס?

צנרת  להיפך.  לא,  “ממש  שפיצר:  משה 
גז  של  מצבור  מכל  יותר  בטוחה  טבעי  גז 
מהאוויר  כבד  הגפ”מ  שכן  )גפ”מ(  בישול 
ולכן שוקע ומועד להצתה. הגז הטבעי קל 
סיכון.  ומהווה פחות  ולכן מתנדף  מהאוויר 
כבר שנים הרשויות מתריעות על הסכנה 
מבני  ליד  בישול  גז  במצבורי  הקיימת 
מגורים רבי קומות ועל הסכנה של בלוני גז 

בחצרות הבתים. בצנרת גז טבעי, שמגיעה 
והכמות  מאגרים  אין  צרכן,  לכל  ישירות 
בצנרת מזערית. החששות הקיימים בציבור 
של  והכרה  ידע  מחוסר  נובעים  וברשויות 
כל נושא ההולכה והאספקה של גז טבעי. 
הקמת תשתית גז טבעי מתבצעת בתיאום 
בכל  והמים.  החשמל  חיבור  עם  מלא 
הקמת  לסיום  מתחייבים  אנחנו  פרויקט, 

התשתית, עוד לפני סיום הבנייה”.

אילו יתרונות נוספים יש 
בשימוש בגז טבעי?

משה שפיצר: “מעבר להיותו מקור אנרגיה 
פליטות  בעל  הוא  הטבעי  הגז  בטיחותי, 
מקורות  מאשר  יותר  נמוכות  מזהמים 
אנרגיה אחרים, ולפיכך ירוק וידידותי יותר 
החיים  איכות  את  משפר  הוא  לסביבה. 
להם  מאפשרת  שהתשתית  הצרכנים  של 
כמו  עליהם,  חלמו  שלא  במוצרים  שימוש 
איכות  זו  הבית.  לכל  תת-רצפתי  חימום 
חיים שהייתה שמורה לעשירים בלבד וכעת 
מונגשת לכל כיס. כל זאת, בשל העובדה 
בפיקוח  שנמצא  טבעי,  בגז  שהשימוש 

העלויות  את  משמעותית  מוזיל  ממשלתי, 
הדרום  בערי  שנעשה  חישוב  לצרכנים. 
כי  העלה,  שבע(  באר  דימונה,  )אופקים, 
עלות השימוש בגז טבעי מגיעה לכמחצית 
ולכשליש  בחשמל  השימוש  של  מהעלות 

מהעלות של השימוש בגפ”מ.
מסחריים  למוסדות  טבעי  בגז  שימוש 
ולחיסכון  נקיה  לתעשייה  גורם  ולמפעלים 
חשמל  לרשת  פיתרון  גם  זה  באנרגיה. 
חשמל  הפסקות  בה  שיש  יציבה,  שאינה 
רבות וחוסך את השימוש בגנרטורים לשעת 
נקי  חירום. הגז הטבעי הוא מקור אנרגיה 
לדוודים  ישיר  חום  להפקת  וזול, המשמש 
באופן  חשמל  לייצור  כמקור  ואף  ותנורים 
אנרגיה  ברשת  מדובר  למעשה,  מקומי. 

יעילה, נקיה ובטוחה, המגיעה עד לצרכן”.

מה המצב כיום בתחום החיבור 
לגז טבעי בנגב?

הגיעו  שפרסנו  הגז  “קווי  שפיצר:  משה 
חדשות  מגורים  בשכונות  לקוחות  לאלפי 
אינם  הם  בנגב.  מסחריים  ובמרכזים 
שנהוג  כפי  גז,  בלוני  יותר  להזמין  צריכים 

טבעי”  גז  “נגב  בזכות  הישנה.  בשיטה 
ירוקה  זמינה,  מאנרגיה  הצרכנים  נהנים 
מאפשר  מעניקים  שאנו  השירות  ובטוחה. 
התקנת והזזת נקודות גז קיימות וחדשות, 
הגז  לצנרת  תקופתיות  ביקורות  ביצוע 
הצרכן  פנייה  בכל  ובתוכו.  למבנה  מחוץ 
זוכה למענה אנושי זמין ומקצועי. כך השגנו 

שיפור באיכות החיים של תושבי הדרום.

אנחנו  שואפים להגיע  לקהלים רבים יותר 
צריכות  הרשויות  דבר  של  בסופו  בדרום. 
לקבל החלטה, וכאשר אנחנו מסבירים את 
מושכלות.  לקבל החלטות  ניתן  היתרונות, 
התכנון  ברשויות  להטמיע  פועלים  אנחנו 
נושא  את  ההחלטות  קבלת  ובמוקדי 
מכשולים  בדרך  יש  הגז.  תשתיות  תכנון 
עליהם.  להתגבר  שצריך  בירוקרטיה  של 
בסופו של דבר, מוסדות התכנון והרשויות 
התושבים  עם  להטיב  רוצים  המקומיות 
צריכים  כולם  להם.  לסייע  באים  ואנחנו 
אוויר,  בזיהום  חוסך  הטבעי  שהגז  להבין 
בעלויות, בבטיחות ומביא לניצול יעיל יותר 

של  משאב לאומי”.

משה שפיצר, מנכ"ל נגב גז

“זה שינה לנו את 
החיים”

ליז טלקר, תושבת אופקים, 
מהלקוחות  אחת  היא 
הרבים שהתחברו לגז טבעי. 
לדבריה, “אורח החיים שלנו 
לווילה  כשנכנסו  השתנה. 
התחברנו  שלנו  החדשה 
גז  ‘נגב  של  המוצרים  לכל 

החיבור  צוות  לטובה.  השתנו  שלנו  והחיים  טבעי’ 
היה מצוין ועשה עבודה נקיה ומקצועית”. 

מהם השינויים שחווית?
ליז: “יש לנו מים רותחים כל הזמן; האש בכיריים 
על  שעובד  כביסה  מייבש  לנו  יש  ואחידה;  חזקה 
הגז והבגדים יוצאים כמו לאחר גיהוץ. יש לנו טאבון 
הטבעי  הגז  על  שעובדים  נוספים  ומוצרים  ומנגל 
גם  דבר  של  בסופו  החיים.  את  לנו  שינה  והדבר 

ההוצאה הכספית זולה יותר. אני מרוצה מאוד”.
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“נגב גז טבעי” הוא 
גז בטיחותי, יעיל, 
ידידותי לסביבה 

וחסכוני יותר מכל 
חלופה זמינה  אחרת. 
אלפי לקוחות מרוצים 

בשכונות מגורים 
חדשות ובמרכזים 
מסחריים בדרום 

כבר נהנים מצריכתו 
והפחיתו משמעותית 

את העלויות הכספיות. 
המפתח להתקדמות 

פריסת צנרת הגז באזור 
הדרום, נמצא כיום בידי 

הרשויות המקומיות 
וועדות התכנון.
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